




"Colocamo-nos como um parceiro estratégico 
do banco para o que der e vier. Agimos assim 
o tempo todo, procurando sempre o melhor 
para dar ao Bradesco, e quero frisar que 
esse melhor não é um genérico de 'melhor'. 
É um melhor feito especialmente para a 
necessidade do banco, para aquilo que ele é. 
Acreditamos ser importante entender a cultura 
da empresa para poder trabalhar de maneira 
única e tailor made. No caso do Bradesco, 
a dedicação é profunda e total. O conceito 
'Presença', por exemplo, nasceu desse 
entendimento. O Bradesco é um cliente que 
está com a Neogama praticamente desde que 
a agência nasceu, há dez anos. Começamos 
com a conta de previdência, depois veio a 
seguradora. Até que em 2005 atendemos 
a demanda de posicionamento do banco. 
Com o 'Completo', criamos dentro da nossa 
metodologia um território e uma ideia-prima 
para a marca. O território da marca Bradesco 
não muda, pois é algo diretamente ligado ao 
DNA da empresa. Já a ideia-prima é passível 
de evoluir quando o objetivo é cumprido. 
Essa nova ideia-prima, que é 'Presença', 
foi criada a partir da necessidade de se 
agregar novos valores à marca, 'Presença' é 
uma continuidade de 'Completo', E segue a 
necessidade e a orientação atual do banco de 
reforçar a proximidade e a relevância humana 
que o Bradesco tem como qualidades desde 
a fundação e que várias vezes, no correr de 
sua história, demonstrou ter. 'Presença' é um 
valor humano que tem várias facetas positivas 

além da questão de 
cobertura geográfica, 
e que veste como 
uma luva no 
Bradesco. Estamos só 
começando a explorar 
as possibilidades 
dessa ideia-prima, 
mas já é evidente que 
o resultado está sendo 
ainda mais rápido que 
o do primeiro estágio 
do posicionamento 
com o 'Completo'." 

ALEXANDRE GAMA, 
presidente e diretor 
geral de criação e 
planejamento da 
NeogamaBBH 

Ele já está onde nenhum de seus concorrentes ainda 
chegou. Da região do Alto Amazonas à comunidade 
paulistana de Heliópolis, o Bradesco hoje marca presença em 
5564 municípios brasileiros. E em 1,8 mil localidades ele é o 
único banco presente na região, um diferencial competitivo 
que permitiu ao Bradesco ajustar a rota de suas estratégias e 
navegar em águas menos turbulentas diante da tempestade 
que agitou a economia mundial a partir da segunda metade de 
2008, "Há dois anos tínhamos um posicionamento, 'Completo1, 
que vinha a uma velocidade de cruzeiro, com uma imagem 
consolidada e uma percepção clara na mente dos clientes", 
lembra Luca Cavalcanti, diretor de marketing do Bradesco. 
"Mas com a união de duas organizações concorrentes (Itaú 
e Unibanco) o cenário mudou." Essa mudança, que fez o 
Bradesco perder o posto de líder entre os bancos privados 
brasileiros, foi potencializada por uma crise mundial que, 
naquele momento, ninguém sabia dizer que proporção iria 
tomar. Em paralelo, Carlos Trabuco estava assumindo a 
presidência do Bradesco - fato que ocorreu quatro meses 
depois de o banco perder a liderança para o Itaú Unibanco. 
"Não fechamos agências, não disputamos cadeiras, nem fomos 
ao mercado pegar dinheiro. O Bradesco não perdeu nada, 
mas era preciso ajustar o marketing aos novos tempos." 
O primeiro passo foi investir em uma ação capaz de associar o 
posicionamento "Completo" ao conceito de inovação. "Criamos 
a campanha '2000inove', que acabou servindo de transição do 



'Completo' para o 'Presença'", comenta Cavalcanti. "Isso nos 
fez ganhar tempo para avaliar melhor o novo cenáno, Foi quando 
enxergamos um caminho para a evolução do posicionamento. 
Hoje nosso maior valor é a presença do banco, que soma 
mais de 70 mil pontos de atendimento." Assim, com o conceito 
"Completo" embutido dentro do discurso de presença, a equipe 
de Cavalcanti passou a desenvolver um conjunto de ações em 
parceria com as dez agências de publicidade e marketing que 
atendem a conta atualmente (ver quadro ao lado). 

PRESENÇA NA MÍDIA 

Em um primeiro momento, um comercial criado pela Neogama 
e estrelado pelos atores Wagner Moura e Taís Araújo foi 
veiculado para explicitar que a presença do Bradesco era a 
presença física, a capilaridade do banco. Depois, a publicidade 
evoluiu para mostrar o cuidado e a qualidade do atendimento 
nos segmentos prime, varejo e pessoa jurídica. "No início, eu 
acreditava que o novo posicionamento iria demorar mais para 
ser percebido pelo cliente. Mas assim como ocorreu com o 
'Completo', concluímos que aquela presença já era conhecida 
e entendida pelo mercado", ressalta o diretor de marketing, 
comparando a evolução dos dois posicionamentos: "Com 
menos de dois anos de existência, o 'Completo' já era maduro 
o suficiente na mente das pessoas para que elas achassem 
que o conceito existia há mais tempo, Em 2008, por exemplo, 
pesquisas mostraram que o consumidor acreditava que o 

Bradesco inaugura 
agência i t inerante 

no Rio Sol imões, 
no Amazonas 
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. .quanto nos anúncios de p rodu tos f inanceiros criados pela Y&R 

alta renda, corporate, empresa e também banco de varejo." 
O posicionamento possibilitou a criação de grandes cases, 
como o "120 razões para ser cliente do Bradesco", o "Banco do 
Planeta" e uma estratégia que em 2007 deu ao banco o título 
de Melhor Empresa Marketing do Ano, de acordo com uma 
votação no site da Marketing. 

Angela afirma que a decisão de mudar o "Completo" para 
"Presença" surgiu no momento em que o banco já havia 
consolidado o conceito de completitude e ampliando essa 
estratégia para todos os segmentos em que a marca atua. "Não 
abandonamos o 'Completo'. 'Presença' é uma evolução desse 
processo, uma vez que um banco completo precisa estar em 
todo lugar, em todo momento." 
Esse discurso da equipe de marketing foi matenalizado 
com a abertura de novos pontos de atendimento. No final de 
2009, o Bradesco inaugurou uma agência na comunidade de 
Heliópolis, para atender aos 120 mil moradores da maior favela 
de São Paulo. A expectativa é que 40% dessa população se 
torne cliente do banco nos próximos meses. Para Angela, esse 
tipo de iniciativa estimula a inclusão bancária, além de justificar 
o novo posicionamento. "O Bradesco está presente na vida dos 
brasileiros com todos os produtos e serviços de um banco mais 
a proximidade que a marca tem com cada cliente, já que está 
em todos os lugares, até em um barco no Amazonas." 
Outra iniciativa ousada foi o lançamento da pnmeira agência 
fluvial do Brasil, naregião amazônica. Instalado no barco Voyager 
III, no final de 2009, o terminal itinerante de autoatendimento 
do Bradesco passou a atender 50 comunidades ribeirinhas do 
Amazonas. Regularmente, a embarcação - com capacidade 
para 200 passageiros - percorre 1,6 mil quilômetros pelo Rio 
Solimões, em uma viagem de oito dias. "Levamos o objetivo 
estratégico de atender a baixa renda às últimas consequências 
em 2009, quando nos tornamos o primeiro banco privado a 
estar em todos os municípios brasileiros", revelou o presidente 

"O Bradesco está no seleto grupo de empresas 
brasileiras que se tornaram motivo de orgulho 
nacional. O banco vem acumulando conquistas 
desde sua fundação, em 1943, e é uma grande 
honra para a equipe Young & Rubícam (Y&R) 
participar, ao longo dos últimos 11 anos, da 
consolidação das metas mercadológicas do 
banco. Como responsáveis pelas campanhas de 
Crédito, Investimentos, HiperFundo Bradesco, BBI, 
Bram (Bradesco Asset Management) e Bradesco 
Corretora, temos a chance de acompanhar de 
perto os esforços do Bradesco em atender todas 
as demandas dos seus clientes, em qualquer 
município do País. Nosso desafio constante aqui 
na agência é buscar soluções efetivas para mostrar 
aos clientes do banco a pluralidade de produtos e 
as facilidades disponíveis, sempre alinhadas com 
o posicionamento institucional da marca Bradesco, 
sinônimo de confiança e presença no Brasil todo. 
Em 2008, tivemos a oportunidade de assinar a 
campanha institucional '100 anos de imigração 
japonesa, O Bradesco faz parte dessa história'. A 
homenagem à comunidade nipônica contou com 
uma campanha abrangente, a qual nos permitiu 
desenvolver ações para todos os pontos de contato 
com o público: de filmes e vinhetas veiculadas na 
televisão japonesa e brasileira até testeiras dentro 
da estação de metrô Liberdade, bairro em São 
Paulo conhecido por concentrar grande parte da 
população japonesa. No final do ano passado, o 
Bradesco foi o primeiro banco do País a investir 
em uma campanha para explicar aos clientes 
as vantagens do novo sistema de cobrança 
bancária, o DDA (Débito Direto Autorizado), que 

passou a vigorar no País a partir 
de outubro de 2009. Criamos 
um filme didático, 'Professor', 
que foi protagonizado pelo 
Pasquale Cipro Neto, um 

dos professores mais 
famosos do Brasil. 

Ele apresentou 
várias ilustrações 
detalhando as 
facilidades que os 
clientes do banco 
têm ao utilizar o 
serviço DDA." 

presidente 
da Y&R 
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do Bradesco à revista Exame, da primeira quinzena de abril. 
Cavalcanti afirma que tanto a agência da favela de Heliópolis 
quanto o banco fluvial representam um marco no novo desenho 
estratégico da marca. "Avançamos para uma nova etapa, uma 
vez que a presença do Bradesco nessas localidades tem um 
cunho social e de desenvolvimento." 
Com as novas agências inauguradas e o conceito entendido 
pela população, a estratégia de marketing evoluiu mais uma vez. 
"Os anúncios passaram a divulgar o fato de o Bradesco estar 
em 100% dos municípios brasileiros, focando não só a presença 
geográfica da marca, como também a presença na inclusão 
bancária e o conceito de cidadania", salienta Cavalcanti, "Nossa 
comunicação saiu do campo físico para marcar presença na 
vida das pessoas, como mostra o filme veiculado no final de 
2009, que começa com um satélite focando uma praia, depois 
uma agência bancária e, na sequência, um rapaz acessando os 
serviços do banco via internet pelo telefone celular. Isso tudo é 
presença e o Bradesco só se permite estabelecer esse tipo de 
relação com o mercado porque é completo, tão completo que 
está até navegando pelo Rio Solimões." 
O próximo passo do marketing foi permear os elos invisíveis de 
uma cadeia produtiva da qual o banco faz parte. Composto por 
nove filmes de um minuto e meio cada um, esse novo projeto é 
complementar à publicidade. Criada pela área de conteúdo da 
produtora Mixer, a iniciativa mostra como a instituição financeira 
tem contribuído para o desenvolvimento dos brasileiros em 
todos os setores da economia. "Baseados em pesquisas, 
produzimos uma série de entrevistas com clientes do banco 
e depois relacionamos as histórias. Os filmes têm o mesmo 
contexto e fecham o nosso conceito de presença em um Brasil 
que dá certo", comenta o diretor de marketing, adiantando que 
uma nova sequência de filmes, com esse mesmo conceito, já 
está sendo produzida. 

PRESENÇA NO MERCADO 
Todo esse investimento faz com que a 

marca fuja dos rótulos de maior, 
melhor ou ainda feito para você. 
"Nunca explorei essa questão da 
liderança em nossa publicidade, 
porque isso é algo relativo, A meu 
ver, liderança é estar presente 
onde as pessoas estão. É ser 
pioneiro e lançar um banco 
dentro de um barco ou ainda 

Tânia Maria Cardoso Santos 
completa o time de gerentes 

de marketing do Bradesco 



Equipe de market ing do Bradesco escolhe Taís Araújo e Wagner Moura para d ivu lgar o novo pos i c ionamen to do banco 

ter capacidade de realizar 1 bilhão de transações no Internet 
Banking a cada trimestre", compara Cavalcanti. Atualmente, o 
Bradesco conta com 54 milhões de clientes e 37,5 mil pontos de 
atendimento. Considerando a quantidade de agências, postos 
e correspondentes bancários, esse número é superior a 70 mil 
estabelecimentos, o que faz com que o Bradesco tenha uma 
rede 40% maior do que a do Banco do Brasil e cinco vezes mais 
ampla geograficamente que a do Itaú Unibanco. "Essa presença 
não vai mudar, até porque nosso crescimento orgânico é 
fabuloso. Vamos abrir mais 200 agências só neste ano", adianta 
o diretor de marketing do banco que em 2009 teve a terceira 
maior lucratividade do mercado financeiro nacional, com um 
lucro de R$ 8 bilhões. De acordo com o balanço do banco no 
ano passado, os investimentos em marketing somaram R$ 500 
milhões, cifra que deverá ser mantida em 2010. 
O reconhecimento de toda essa estratégia desenvolvida por 
mais de 150 profissionais que compõem a equipe de Luca 
Cavalcanti veio no início do ano, em forma de números, quando 
o Bradesco foi eleito a marca mais valiosa do Brasil, segundo o 
ranking da Brand Einance, que lista as 100 maiores marcas do 
País. Avaliado em R$ 23,1 bilhões, o banco figura em primeiro 
lugar pelo quarto ano consecutivo. Em relação ao ano de 2008, 
a marca do Bradesco registrou uma valorização de 42% (ver 
quadro na página 22). 

Este ano, o Bradesco também passou a ser a única instituição 
financeira nacional a figurar na lista das dez mais valorizadas 
do mundo, à frente de muitas organizações americanas e 
europeias. De acordo com o estudo Top 500 Banking Brands, 

"Para a TV1 Eventos e, consequentemente, para 
o Grupo TV1, o Bradesco é muito mais que um 
cliente. Nesse cenário de mercado cada vez mais 
competitivo, no qual a comunicação e o marketing 
presenciais se consolidam como um fator crítico 
de sucesso na construção de marcas, termos 
a oportunidade de ajudar na consolidação da 
proposta de valor do banco é muito gratificante. 
Esse relacionamento duradouro que temos 
com o Bradesco nas áreas de comunicação e 
marketing presenciais é altamente virtuoso, uma 
vez que vamos evoluindo e crescendo junto com 
o banco, onde podemos apoiar as estratégias de 
construção da marca. Hoje, 
realizamos dez eventos 
anuais para a instituição 
financeira. Realizamos os 
dois encontros anuais 
da liderança do varejo, 
um momento de reflexão 
para toda a equipe 
do banco, pensando 
no planejamento e 
alinhamento da estratégia 
que será propagada para 
a rede, presente em 
todo o Brasil," 

SERGIO MOTTA MELLO, 
presidente do Grupo TV1 



"Acredito muito no conceito 'Presença', 
pois ele consegue reforçar um diferencial 
importante do Bradesco que é estar presente 
em todos os municípios brasileiros, além 
de abranger todos os serviços e produtos 
dentro do mesmo 'guarda-chuva'. 'Presença' 
traz consistência na mensagem e lembrança 
de marca forte. O Bradesco é um cliente 
que evidencia o expertise da age, na área 
digital. Atuamos desde desenvolvimento de 
campanhas digitais, até o gerenciamento 
do investimento de mídia, das redes sociais 
e da plataforma mobile. A age. possui uma 
equipe 100% dedicada à gestão da conta 
institucional digital do Bradesco, que é o 
anunciante número 1 da internet brasileira. 
Atendemos também as demandas digitais 
dos segmentos, tal como Prime, Jovens e 
PJ. Entre os destaques do ano podemos 
destacar o documentário 'Pele Verde' e o 
trabalho desenvolvido para o conceito de 
'Presença', o qual foi amplamente divulgado 
nos meios digitais, tendo início com um 
hotsite especialmente criado para identificar 
todos os pontos de atendimento do Bradesco 
no Brasil, utilizando a interface do Google 
Maps/Earth, trabalho que também foi 
desenvolvido para o ambiente mobile. Temos 
ainda o gerenciamento das campanhas de 
mídia, as quais envolvem a presença da 
marca no formato de 'botões' nas home 
pages dos principais portais do Brasil, o 
que representa quase 85% da cobertura da 
internet brasileira. E, por fim, o trabalho de 
redes sociais que fazemos para o Bradesco, 
incluindo Conta Universitária, Click Conta e 

o Banco do Planeta, 
com o gerenciamento 
e monitoração de 
todas as redes sociais. 
No caso do Banco 
do Planeta somos 
responsáveis pelo 
gerenciamento e edição 
de conteúdo dessa 
comunidade online, que 
hoje possui cerca de 
18 mil membros ativos 
ligados à temática 
socioambiental." 

A N A LUCIA SERRA , sócia 
e fundadora da age. 

Série de documentá r ios sobre a Amazônia desenvolv ida pela age. 
para reforçar o concei to do Banco do Planeta 

da revista The Banker, o banco brasileiro figura na nona posição 
das marcas mais valiosas do setor. 
Em 2010, o banco também estreou no ranking internacional de 
marcas do jornal Financial Times. Segundo o levantamento feito 
pela consultoria Millward Brown Optimor e pela empresa de 
pesquisas Datamonitor, o Bradesco é a 98 marca mais valiosa 
do mundo e a única companhia brasileira a entrar na lista das 
100 marcas de maior valor. No ranking BrandZ Top 100, o valor 
do banco está estimado em US$ 6,57 bilhões. No estudo, a 
marca mais valiosa do mundo é o Google (US$ 100 bilhões), 
que aparece seguido pela Microsoft (US$ 76,2 bilhões) e Coca-
Cola (US$ 67,6 bilhões). 
Quando o assunto é admiração, o Bradesco também figura 
entre os líderes nas pesquisas. Recentemente, a revista Época 
Negócios e o Grupo Troiano de Branding entrevistaram 15 mil 
pessoas para elaborar um ranking das empresas de maior 
prestígio no Brasil. O resultado foi uma lista com 238 marcas 
corporativas de 30 diferentes segmentos, na qual o Bradesco 
aparece como o banco privado mais admirado. 
Já na revista Exame, a instituição financeira apareceu 
em primeiro lugar no ranking de relacionamento com 



os consumidores, Produzida em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), a 
pesquisa classificou o Bradesco como a melhor empresa 
em atendimento ao cliente no ano passado. "Esses índices 
mostram que o mercado reconhece o fato de Presença' 
ser uma espécie de superlativo do 'Completo'", afirma a 
gerente de marketing do Bradesco, Aida Singer. "A população 
brasileira continua crescendo e a média de 'bancarização' 
no Brasil é baixa, o que demonstra que ainda temos muito 
campo para aumentar nossa presença no País." Aida baseia 
seu depoimento nas projeções dos economistas do Bradesco, 
que apostam que o Brasil terá um crescimento médio de 4,7% 
ao ano até 2020. Caso isso ocorra, o País passará a contar 
com 100 milhões de novos consumidores, que hoje não têm 
acesso a qualquer tipo de serviço bancário. Esse novo nicho 
de mercado seria formado basicamente por consumidores 
das classes C, D e E, com renda inferior a R$ 2 mil, como 
aponta um estudo da Data Popular, Hoje, dos 192 milhões de 
brasileiros, 48,7% estão na classe C e 37,5% nas classes D e E. 
Segundo o levantamento, 55% do público da classe C (ou seja, 
38,5 milhões de pessoas) tem poupança, 66% (46,2 milhões) 

"O Bradesco é uma empresa admirável e 
reconhecida internacionalmente. Trata-se 
de uma corporação visionária, pioneira em 
inúmeras iniciativas e vencedora em sua 
proposta ousada de ser um banco presente 
na vida de seus clientes, em todos os 
momentos, atendendo as mais específicas 
necessidades, em todos os cantos do País. 
Faz parte da visão do banco ser inovador: foi 
o primeiro internet banking do Brasil; e sempre 
investiu pesado em tecnologia e comunicação 
para facilitar o acesso a seus serviços e 
produtos. Para a One Digital, como agência 
nterativa, o Bradesco é um terreno fértil de 
atuação, pois está à frente na compreensão 
de que hoje, para estar presente na vida 
de seus clientes, é fundamental estar nos 
meios digitais, e que nesses meios não basta 
comunicar serviços, é preciso disponibilizá-los 
da forma mais atraente e amigável possível. 
Em 2009 desenvolvemos mais de cem ações, 
entre campanhas, parcerias de negócio e 
disponibilidade de serviços nas plataformas 
digitais. Uma das principais foi a promoção 
Carros Incríveis, para a área de Cartões 
Bradesco, que foi inspirada nos filmes de 
ação estilo James Bond, Registramos mais 
de meio milhão de visitas no site. A meta de 
cadastro foi atingida em um terço do período 
predeterminado e os índices de interação 
foram históricos, com tempos de navegação 
muito expressivos. Outro destaque foi o case 
Prev Jovem Bradesco, que atingiu 2,7 milhões 
de usuários. Cada um foi impactado em média 
2,6 vezes." 

MICHELLE MATSUMOTO, presidente 
da One Digital 



"Trabalhar com o Bradesco exige bastante 
responsabilidade, pois é uma marca que está 
presente na vida de milhões de brasileiros. 
Pela sua grandeza e os serviços prestados no 
mercado, o banco é um verdadeiro patrimônio 
nacional e representante do 'Brasil que dá 
certo'. Desenvolver ações de marketing direto 
para uma marca desse tamanho e abrangência 
significa se relacionar com uma grande parcela 
da população, de todas as classes sociais e 
regiões do País. A Wunderman se sente honrada 
por fazer esse trabalho, pois é um privilégio para 
poucos. Nossa missão é contribuir para zelar 
pela imagem e a relação do Bradesco com seus 
22 milhões de clientes, tornando-a ainda mais 
valiosa. O desafio é praticar cada vez mais uma 
comunicação personalizada e eficiente, que 
reforça o banco como parceiro na vida de cada 
um desses clientes." 
EDUARDO BICUDO 
presidente da 
Wunderman 

possuem conta corrente e 60% (42 milhões) utilizam cartão de 
crédito. Já nas classes D e E o acesso a serviços bancários 
e produtos financeiros é menor: 18 milhões (34%) têm conta 
corrente e poupança, enquanto 14,8 milhões (28%) possuem 
cartão de crédito. As categorias 'plano de saúde' e 'seguros' 
são aquelas com maior espaço para crescer nas classes 
menos favorecidas, já que estão entre os produtos financeiros 
a que esse público tem menor acesso: 16% dos brasileiros 
nas classes D e E possuem plano de saúde e somente 8% têm 
algum tipo de seguro. 

PRESENÇA NOS BASTIDORES 
Junto com o reconhecimento do mercado está também a 
identificação dos clientes com a marca. Pesquisas indicam um 
índice de 97% de lembrança e reconhecimento do Bradesco, 
mesmo quando apenas o símbolo da logomarca - sem o 
nome da instituição - é mostrado em preto e branco. Para 
Cavalcanti, isso está relacionado a uma conexão evolutiva 
de marca. "Não desconectei uma linha de comunicação 
para começar outra campanha. O que estamos fazendo é 
construir um posicionamento de marca e não um slogan, 
o que permite ao cliente acompanhar a evolução de nosso 
conceito." 
Nesse período de evolução do "Completo" para o "Presença" a 
identidade visual do Bradesco foi reformulada, com o objetivo 
de dar mais relevância à marca, que teve os traços ajustados 
de maneira sutil. "Construção de marca não é feita apenas com 
publicidade e deve ocorrer de forma dosada por um conta-
gotas. A publicidade deve ser na dose certa, assim como a 
experiência de marca que oferecemos nas agências bancárias. 
Nossa marca é próxima do cliente graças ao corpo funcional do 
banco, composto por mais de 85 mil profissionais responsáveis 
por materializar os valores da instituição e apresentar os 
diferenciais únicos do Bradesco. Por isso investimos cada vez 
mais em ações de endomarketing." 



O case mais recente foi a campanha "Presença é você", lançada 
no dia 15 de julho, um dia antes do conceito "Presença" estrear 
em rede nacional na TV Globo. Na primeira fase, um comunicado 
interno foi enviado a cada funcionário do Bradesco, anunciando 
a nova campanha e convidando a assistir a propaganda de 
lançamento na TV Bradesco Especial. "Tratamos o tema como 
uma campanha de mídia convencional: disparamos e-mail 
marketing para todos os funcionários, criamos um banner, 
inserimos adesivos nas portas dos elevadores e nas catracas de 
nossos prédios e publicamos uma reportagem no jornal Sempre 
em Dia (newsletter do banco). Até um post it informando sobre 
a nova campanha foi colocado em cada um dos computadores 
dos 11 mil funcionários que ficam na sede do Bradesco, na 
Cidade de Deus (SP)", relembra Ada , a gerente de marketing 
responsável pelaáreadeendomarketingdainstituição financeira. 
Já a segunda fase teve início em outubro de 2009, com um 
treinamento em forma de concurso promocional para reforçar 
valores como comprometimento, agilidade, proximidade e 
ética - todos sob a bandeira "Presença". "Utilizamos como 
plataforma de comunicação uma central telefônica de 0800 
cnada para marcar presença no dia a dia dos colaboradores, 
que participaram de um quiz com 20 perguntas via internet", 
comenta Ada , "Aqueles que respondessem em menor tempo 
as questões seriam premiados." Os 50 vencedores ganharam 
um jantar com a diretoria do Bradesco e cursos online de 
aprimoramentopessoal e profissional em instituições de ensino, 
como a Fundação Getúlio Vargas, 
Agora, o próximo desafio de A d a é explorar melhor os diversos 
canais que a marca estabeleceu com seus colaboradores. 
"Teremos uma comunicação cada vez mais próxima e efetiva 
com o quadro de funcionários. Nosso modelo de gestão é 
voltado ao valor da presença na vida das pessoas e o lema é ter 
presença com qualidade. Assim, estamos investindo em uma 
parceria com a área de RH na realização de treinamentos para 
atender bem tanto o cliente interno quanto o externo." 

"O novo conceito Presença' é a retratação do 
verdadeiro gene da organização. O Bradesco 
está ao alcance de todos no território nacional. 
E não me refiro apenas a sua presença física, 
mas a sua presença na relação com o cliente, 
seja ele de que ciasse social for, pessoa física 
ou pessoa jurídica, Para a FabraEQuinteiro, a 
conta do Bradesco é nossa pedra fundamental 
Tenho a honra de ter começado a empresa 
com a conta da Bradespar, atendendo 
Shopfacil, Scopus e logo depois o BCN.Hoje, 
atendemos o Consórcio Bradesco, Bradesco 
Financiamentos, Bradesco Promotora e o BTL 
da Bradesco Seguros e Previdência. Entre 
os principais trabalhos desenvolvidos pela 
agência para a marca no último ano estão a 
CícloFaixa e as mudanças das marcas Finasa 
para Bradesco Financiamentos e BMC para 
Bradesco Promotora, além de campanhas de 
incentivo de vendas, relacionamento e materiais 
de PDV para todas as contas atendidas. Em 
todos os nossos materiais procuramos a 
clareza da mensagem, ou seja, a verdade e o 
respeito na comunicação, buscando sempre 
agregar mais valor à Organização Bradesco," 
PASCHOAL FABRA 
NETO é sócio 
e diretor de 
criação da 
FabraEQuinteiro 



PRESENÇA NO PLANETA 
De acordo com o diretor de marketing do Bradesco, 
outro ponto que contribui de maneira significativa para 
a construção da marca é o investimento socioambiental 
feito pelo banco há mais de cinco décadas. "O respeito 
à sociedade está presente na organização há 54 anos, 
quando Amador Aguiar criou a Fundação Bradesco e 
passou a investir na educação de crianças e jovens." 
Hoje, a fundação conta com 100 mil alunos por ano. 
"O índice de cárie dentária nos alunos da Fundação 
Bradesco é menor do que o da Suécia", comemora 
Cavalcanti. 
"O Bradesco não dá prêmio nem arrecada livro, mas todo 
ano investe R$ 180 milhões em projetos de educação", 
comenta Angela. "Mas não vou para a Rede Globo 
anunciar que faço isso porque esse tipo de projeto não 
é marketing, está na essência do Bradesco." Como 
exemplo, ela cita o investimento feito há mais de 20 anos 
na Fundação SOS Mata Atlântica ou ainda a criação do 
Banco do Planeta, que deu origem à FAS (Fundação 
Amazônia Sustentável) - instituição que oferece um 
salário "bolsa-floresta" aos moradores da Região 
Amazônica com o objetivo de preservar 14 milhões de 
hectares de floresta. "O Banco do Planeta, por exemplo, 
já ganhou o reconhecimento que merecia e não precisa 
mais de grandes investimentos em mídia de massa. Sua 
divulgação é feita por meio das redes sociais e ações na 
internet, ou ainda em eventos pontuais, como o patrocínio 
do Fórum Internacional de Sustentabilidade, que foi 
realizado no final de março, em Manaus (AM)", detalha 
a gerente de marketing do Bradesco. "A realização de 
ações sociais sempre fez parte do DNA do banco. Hoje, 
com base nas pesquisas que realizamos, posso afirmar 
que qualquer empresa moderna que não trabalhe o item 
sustentabilidade em seu planejamento, no mínimo, terá 
um sério problema de imagem, porque o consumidor irá 
cobrar cada vez mais esse tipo de posicionamento." 

No Bradesco, esse investimento em sustentabilidade faz 
parte de uma estratégia que permeia todas as áreas de 
atuação da organização. "Tudo que fazemos tem uma 
coerência, independentemente da agência de publicidade 
que assina a campanha de determinado proj eto, seja na mídia 
online ou offline, seja no discurso do presidente do banco", 
avalia Cavalcanti. "O que acontece com o posicionamento 
de 'Presença' é semelhante à evolução do 'Completo', que 
se desenvolveu buscando mídias coerentes para que o 
mercado pudesse entender esse posicionamento," 



posic ionamento do banco à questão da sustentabi l idade 

Com base nessa filosofia, surgiram projetos inovadores, 
como o uso da realidade aumentada (RA) na divulgação 
do patrocínio do Cirque Du Soleil. No ano passado, o 
Bradesco criou um código de RA que ao ser lido por 
uma webcam apresentava um desenho animado para 
as crianças brincarem. Em outra frente, desenvolveu 
um aplicativo para iPhone com um mapa para indicar 
as agências bancárias mais próximas do cliente; esse 
aplicativo já possui mais de 10 mil usuários no Brasil. 
Atualmente, o banco investe em outros projetos de 

RA, que no futuro tendem a mudar a forma como a 
instituição financeira se relaciona com seus clientes. "A 
mídia é um organismo vivo, como a mente das pessoas 
e o próprio mercado", avalia Cavalcanti. 
O maior investimento do marketing do Bradesco ainda 
é em mídia de massa, mas é crescente o número de 
ações do banco em canais que não são conhecidos 
do grande público ou medidos pelo Ibope Monitor, 
como a presença da marca em um mototaxi, um spot 
na rádio das comunidades ribeirinhas do Amazonas 
ou ainda o investimento em marketing esportivo com 
o patrocínio de atletas e de campeonatos de natação, 
judô e vela. Esse tipo de investimento é justificado, 
pois oferece uma boa visibilidade para a marca em 
determinada região. Muitos desses investimentos, 
principalmente aqueles relacionados ao marketing 
cultural, têm como meta viabilizar a inclusão social, 
"Em muitas pesquisas o Bradesco é reconhecido como 
uma marca ligada à arte e à cultura porque estamos 
presentes nos grandes eventos nacionais, viabilizando 
o acesso do povo à cultura", acrescenta o diretor de 
marketing. Um exemplo é o patrocínio de trios elétricos 
sem corda, a famosa pipoca, do Carnaval de Salvador, 
ou ainda o Festival de Inverno de Campos do Jordão, 
que dobrou de tamanho com o patrocínio do Bradesco, 
há cinco anos. "Antigamente, o maior evento de música 
clássica da América Latina acontecia apenas no teatro 
da cidade. Fizemos uma concha acústica no bairro de 
Capivari para patrocinar apresentações gratuitas da 
orquestra," 
A somatória dessa complexa equação de marketing 
é que faz dessa organização de 67 anos a marca 
mais valiosa do Brasil. "O Bradesco é uma instituição 
apaixonante, que tem uma cultura consolidada e 
baseada no desenvolvimento de todas as pessoas 
que constroem esse banco no dia a dia", finaliza 
Cavalcanti. 

Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 43, n. 447, p. 16-29, abr. 2010.




